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 ( 57תגובת הנאמן להסדר הנושים )בקשה מס' 

מוגשת בזאת תגובת הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק   14.07.2020להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  בהתאם  

להגיש גב'   התיימרהאותה  נוספת  "( לבקשה  הנאמן להסדר הנושיםסנטראל מלונות בע"מ )עו"ד עדי פיגל( )להלן: "

"(,  החברה שבפירוק)להלן: "מגדלאור מקבוצת ענבל אור בע"מ  חברת  , בשמה ובשם  ( "החייבת)להלן: "ענבל אור  

מתנהלים הליכי  בו  , הוא התיק  46394-02-14תיק פר"ק  ב"(  הבקשה הנוספת)להלן: "   57בקשה מס'  את במסגרת  וז

 .  "(אינוונטקחדלות הפירעון של חברת אינוונטק סנטרל מלונות בע"מ )להלן: " 

 נה דחייה על הסף. ואחיזה )בדין ובעובדות, כאחד(, ודי ת כל יסוד חסרהבקשה הנוספת  .1

,  אההונ)טענות סרק דמיוניות    (הרביעיתבפעם  לכל הפחות  )  רז  ְח ְלמ  החייבת  של    נוסףמוזר  המדובר בניסיון   .2

טענות    .ייבתעל ידי הח  השליטה בחברת אינוונטק רכישת  בנוגע ל  , החייבתפי דברי  -על,  , ובכלל זה(, ועודמרמה

  בוצת ענבל אור בע"מ ן מקסיטי נדל" אור 8263/16אה: ע"א  על ידי בית המשפט העליון ]רכבר החייבת נדחו 

  46394-02-14פר"ק  על ידי בית המשפט המחוזי ]  כןו[  19.03.2018ק דין מיום  , פורסם בנבו, פסזנ' איתן אר 

 . [יה לא הוגש כל ערעור, על12.03.2020, החלטה מיום  55, פורסם בנבו, בקשה מס'  עדי פיגלענבל אור נ' עו"ד  

ידה שוב  על המועלות  טענות החייבת,  מופרכות  את   55מס'  עוד בתגובה לבקשה  שים הציג הנאמן להסדר הנו .3

בה הנ"ל כחלק  את התגות  ת המשפט הנכבד מתבקש לראוביעל מנת שלא לחזור על הדברים  .  בבקשה הנוספת

 [.1כנספח , ללא הנספחים, מצ"ב עותק התגובה הנ"ללמען הנוחות בלתי נפרד מתגובה זו ]

, לאחר השלמת כל ההליכים הנדרשים  2014נובמבר  חודש  ב  )*(:  כי  יוזכר  תמציתב מהאמור לעיל,  מבלי לגרוע   .4

  תקבוצלשל אינוונטק  "השלד הבורסאי"  מכירת  את  השלים  ו"ד עדי פיגל(  )עהנאמן להסדר הנושים  פי דין,  -על

  -נתק מוחלט"  "נוצר  מאותו מועד  ועבור הנושים,  ש"ח ששולמו  מיליון    2.25  -כ, תמורת  נייםמשקיעים חיצו

מכל    נקי   שהועבר  הבורסאי"   הליכי חדלות הפירעון של אינוונטק לבין "השלדבין    -  כלכלי ומשפטי  ,עובדתי

אינוונטק  כל פעולה ו/או מחדל בקשר עם לך ואי בהתאם, החל ממועד זה  .ת והתחייבות שהיו לאינוונטקזכו

  החייבת לטענת    )*(  ;ד לנאמן להסדר הנושיםכן( לא נגע עואחר  ראל מלונות בע"מ )שגם שינתה את שמה  סנט

בורסאי"  שלד  "שרכשו  אותם משקיעים חיצוניים  , מ 2015  שנת מהלך  ב באינוונטק  רכשה את השליטה  היא  

פשיטת  הליכי  הליכי חדלות הפירעון ו  )*(   ;(2014נובמבר  חודש מכל זכות והתחייבות בגין התקופה שעד    נקי)

לא )עו"ד עדי פיגל(  הנאמן להסדר הנושים    )*(;  2016שנת  מהלך  בננקטו  ונכסיה  חייבת  עם הבקשר  רגל  ה

ו/או עמד  מעולם לא פגש ו/או שוחח ו/או התכתב    והוא   ענבל אור(גב'  בורסאי" לחייבת )מכר את "השלד ה

 . עסקת "השלד הבורסאי" ולא בכל עניין אחר(בנוגע ל)לא  עם החייבת ו/או עם מי מטעמהבקשר כלשהו 

mailto:inbalor.u.s.a@gmail.com


2 

 : העדר יריבות .5

בין החייבת ו/או החברה  כל יריבות משפטית    ולא יכולה להיותבבירור כי אין  להמחיש  כדי    ור לעילבאמדי  

 .  46394-02-14אינוונטק המתנהלים בתיק ת הפירעון של הליכי חדלור הנושים ודהנאמן להסשבפירוק לבין 

ו מי מטעמה  בין החייבת ו/אעובדתי, כלכלי, משפטי, ואחר(  )כלשהו  קשר  לא היה  מעולם  כאמור אין חולק כי  

,  . החייבת2014שהשלים את מכירת "השלד הבורסאי" עוד בשנת  )עו"ד עדי פיגל(    הנאמן להסדר הנושיםלבין  

 .  (2016לאחר מכן )בשנת להליכי חדלות פירעון , ונקלעה 2015, התקשרה עם גורמים אחרים בשנת לשיטתה

 ות על הסף.  דין הבקשה הנוספת להידחבהתאם, 

  :העדר מעמד .6

 .  בהליכי פשיטת רגלמצויה כידוע החייבת 

"חברה  כי מדובר על  ה  הצג תוך  ,  גם בשמההבקשה הנוספת  שהחייבת התיימרה להגיש את  החברה שבפירוק,  

 .  בהליכי פירוקע מצויה גם היא כידו,  "יטתהבשל

של  חדלות הפירעון  בהליכי    וכמפרקת  ל של החייבבהליכי פשיטת הרג   כנאמןעו"ד איתן ארז משמש כידוע  

 .  "(עו"ד איתן ארזהחברה שבפירוק )להלן: "

בשם החייבת  לנקוט הליכים משפטיים    ל סמכות שהינו בע  הגורם היחידפי דין והלכה פסוקה  - עלבהתאם,  

ז )בעל  הינו אך ורק עו"ד איתן אראינוונטק  הליכי חדלות הפירעון של  ו/או בשם החברה שבפירוק במסגרת  

לפקודת פשיטת   125  -ו 20]ראה גם: סעיפים   הליכים משפטיים סמכות להגיש התפקיד(, והחייבת נעדרת כל  

, פורסם בנבו, החלטה מיום  בנק הפועלים בע"מ נ' ופא שרוף  7448/07; בש"א  1980-, תש"םל )נוסח חדש(הרג

 .  [21.10.2018, בנבופורסם , דור בע"מ-לומי בןיה ' ן נעו"ד יניב אזר 32527-10-15; פר"ק 08.11.2007

 . גם מטעם זה ות על הסף דין הבקשה הנוספת להידחבהתאם, 

 :  תצהירהעדר  .7

על שלל  , וזאת חרף העובדה שגם הבקשה הנוספת נסמכת  בתצהירטענות  החייבת "שכחה" לתמוך את שלל ה

 .  שות(עובדות )מוכח

 . גם מטעם זה ות על הסף דין הבקשה הנוספת להידחבהתאם, 

 :  העדר עילה .8

 על הסף. ה דחי הנוספת בנוסף, גם לגוף הדברים דין הבקשה 

 . [לעיל 1נספח  ;לעיל 3-4סעיפים ראה גם: ]כאמור יסוד כל ת וחסרמופרכות לחלוטין ו טענות החייבת 

 .  לפענחלא ניתן  יםהמבוקש   יםת הסעדאפילו א בכל הכבוד הראוי, 

יו  ותהחלטביטול כל  "יורה על  חברה שבפירוק( כי בית המשפט  ההחייבת עותרת )בשמה ובשם    -   כך לדוגמא

, או לבדוק האם  מדוברהחייבת לא טרחה לפרט באלו החלטות    ., ובפרט החלטתו לביעור התיקן"בתיקים דנ

ומבחינת החייבת  לבטל החלטות, יש צדדים שלישיים שעלולים להיפגע מכך ויש לצרפם, או האם ניתן בכלל  

בהליכי חדלות הפירעון של אינוונטק המתנהלים משנת  ת "כל ההחלטות" שניתנו פשוט" וצריך לבטל א זה "

פסק דין שניתן  נכסים בחו"ל,  מימש הנאמן להסדר הנושים  ם משפטיים במסגרתם  הליכי)מינוי מפרק,    2014

ים  דיבידנד,  הנושיםהנאמן להסדר  שניהל  אחרת  בתובענה  ר ואח', פסק דין שניתן  ה נגד עיזבון יולי עופבתביע

 , ועוד(. שחולקו כבר לנושיםרבים מיליוני ש"ח בהיקף של 
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לא עסק  דר הנושים  להסהנאמן  יעור התיק.  מעלה טענות שונות בדבר סגירת התיק או בהחייבת    -   כך לדוגמא

וגם אין לו כוונה להתחיל לעסוק בכך.  ,  ט המשפט"נ "של התיקים במערכת    הטכנייםבהליכי הרישום  ם  מעול

.  טכנייםמזכירות    הינם רישומיים על ידי החייבת  גהמוצ רישומים  הכל  טב הבנת הנאמן להסדר הנושים  למי

פת  לא ניתנה כל החלטה לסגירת התיק )לא ברור אפילו מה משמעות הדבר, והראיה כי הבקשה הנוס  מהותית

שממילא  ק  יעור תימה בין ב)  "ביעור התיק", ולא ברורה בכלל מה הרלבנטיות של החלטה על  הוגשה בתיק זה(

 ות"(.  לבין "טשטוש ראילא היה בו "מקור"  אלקטרונית ומלכתחילה בו סרוקים רים החומכל 

  - בבקשה הנוספת    5וכיצד בדיוק ניתן להשיב לסעד שהתבקש בסעיף  בדיוק ניתן להתמודד איך    -  כך לדוגמא

ת דין רבים נעלמו מהתיק דנן ואינם  ועוד, מתבקש בית המשפט הנכבד להבהיר מה הסיבה שכתבי ביזאת  "

כתב  חלולות החייבת לא הציגה אפילו  מלבד סיסמאות  יין כי  מיותר לצ  ..."מופיעים עוד במערכת נט המשפט

 ., ולנאמן להסדר הנושים לא ידוע על דבר מעין זהלם" מהתיק שבכותרתבית דין אחד "שנע

 :  בשולי הדברים .9

כלפי החייבת אשר שבה ומגישה הליכים שונים    מגלה עד כה סבלנות רבה )בלשון המעטה(בית המשפט הנכבד  

הגיעה העת להתחשב  שדומה  ה של החייבת  לצד התחשבות במצבהנעדרים כל אחיזה בדין ובעובדות.    ומוזרים

 .  , הכנ"ר ובית המשפט הנכבד בעצמודר הנושיםלהשקיע הנאמן להס יםאותם נדרשכרים  ניה משאבים בגם 

רשה לעצמה  מבה החייבת  ובלתי מתקבלת על הדעת  הקלות הבלתי נסבלת  לאור  קל וחומר אמורים הדברים  

 שמיצות.  טענות מכפישות בוטות ומלהעלות 

א  "ך )ראה לדוגמ החייבת שוזרת את הבקשות המוגשת על ידה בפסוקים מתוך התנ,  בידה האחת:  לדוגמא  כך

הנוקבים שכתבה  את הדברים  )ראה לדוגמא    כלפיה קשות  התבטאויות  מלינה על  ו בבקשה הנוספת(,    41סעיף  

  עו"ד איתן ארז(;   תבתגובהתייחס לדברים שנכתבו  , ב 55בבקשה מס'    11.02.2020מיום  החייבת בתגובתה  

מיצות ושקריות )החייבת יודעת  , משבוטות,  ותהחייבת אינה מהססת להטיח האשמות פרוע,  ובידה השניה

,  לם לא דיברה עימומעושהחייבת  ,  הנאמן להסדר הנושיםכלפי  היטב כי מדובר בטענות שקריות(, ובכלל זה  

 בקשר כלשהו.  לא נפגשה עימו, לא התכתבה עימו, ולא היתה עימו 

 . על כך נאמר, נאה דורש נאה מקיים

  

      

 עו"דעדי פיגל,  
   נאמן להסדר הנושיםה

 

 . 2020וגוסט  בא 12היום, 
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: נספחיםתוכן 

ע': תוכן:   מס': 

5)ללא נספחים(   46394-02-14בתיק פר"ק    55תגובת הנאמן להסדר הנושים לבקשה מס'  1
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 1נספח 
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 אביב יפו-תלב

 

 ( 55)בקשה מס'  46394-02-14פר"ק 
  16-03-29664; פש"ר 16-02-59196פר"ק 

 

 אינוונטק סנטראל מלונות בע"משל  הנאמן להסדר הנושים    -עו"ד עדי פיגל   בעניין:
 

 ;הנאמן

בעניין:ו  ענבל אור )בפשיטת רגל( 

 inbalor.u.s.a@gmail.com; דוא"ל: 074-7040455: פקסימיליה

 

 ;החייבת

 אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ. 1 ובעניין:
 מרום סיטי בע"מ. 2
 גריני סיטי בע"מ. 3
 אור בקונגרס בע"מ. 4
 מציצים נדל"ן בע"מ. 5
 מגדלאור מקבוצת ענבל אור בע"מ. 6
 אור סיטי הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ. 7
 אליענה אור בע"מ. 8
 אור פסגות בע"מ. 9
 

 ;החברות שבפירוק

וכנאמן   ,בתפקידו כמנהל מיוחד לקבוצת החברות שבפירוק  -  עו"ד איתן ארז 
 בהליך פשיטת הרגללנכסי החייבת ענבל אור 

 בעצמו ו/או על ידי עו"ד יואב בן פורת ואח'
 

 ;המנהל המיוחד

 אביב והמרכז(-תלכונס הנכסים הרשמי )מחוז  ובעניין:
 ע"י ב"כ עו"ד אילון בריל ואח'

 

 ;הכנ"ר

 (55תגובת הנאמן להסדר הנושים )בקשה מס' 
מוגשת בזאת תגובת הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק  20.01.2019להחלטת בית המשפט הנכבד מיום בהתאם 

אותה הגישה גב' ענבל אור )להלן: "( לבקשה  הנאמן להסדר הנושיםסנטראל מלונות בע"מ )עו"ד עדי פיגל( )להלן: "

, הוא התיק במסגרתו מתנהלים הליכי חדלות 46394-02-14"( גם במסגרת תיק פר"ק  בקשת החייבת"  -", והחייבת"

פי הכותרת בה, הוגשה -"(. בקשת החייבת, עלאינוונטקהפירעון של חברת אינוונטק סנטרל מלונות בע"מ )להלן: "

"(, וכן גם החברות שבפירוקמתנהלים הליכי הפירוק של החברות שבפירוק שבכותרת )להלן: "גם בתיק הפירוק בו  

 "(. הליך פשיטת הרגלבתיק פשיטת הרגל המתנהל נגד החייבת )להלן: "

הנאמן להסדר הנושים הינו בעל תפקיד בתיק בו מתנהלים הליכי חדלות הפירעון בעניינה של אינוונטק, ובכל  .1

 חסרת כל יסוד )עובדתי ומשפטי כאחד(. והנוגע לדברים אלו המדובר בבקשה מופרכת 

ית, בכל הכבוד הראוי, שלב מקדמי בטרם הגשת בקשה כלשהי לבית המשפט הינו בחינת התשתית העובדת .2

ואין זה מתקבל על הדעת כי בעל דין )החייבת( "ישליך" במזכירות בית המשפט הנכבד בקשה מופרכת וחסרת 

 כל יסוד, מבלי להניח ולו שמץ של יסוד עובדתי שיציג מדוע ולמה הוגשה הבקשה גם בעניינה של אינוונטק. 

, בקשת החייבת הראשוןמים מרכזיים:  דברים אלו נכונים תמיד, והם מקבלים משנה תוקף בענייננו משני טע .3

, חרף העובדה כי והשניהוגשה תוך התעלמות מעובדות הידועות היטב גם לחייבת בעצמה )כפי שיוצג להלן(;  

בקשת החייבת הוגשה תוך יצירת מצג לפיו החייבת מייצגת את עצמה )שאז ניתן אולי לעיתים לדקדק פחות 

הבנה בסיסי במישור המשפטי(, עיון בגוף בקשת החייבת מלמד ולייחס לבעל הדין המגיש את הבקשה חוסר  

 בבירור כי מדובר על כתב טענות שנערך ונכתב על ידי משפטן אותו בוחרת החייבת להסתיר "מאחורי מסך". 

, עולה הרושם )המצער( כי הניסיון )המגושם( של החייבת של בקשת החייבתבהתחשב במופרכות המוחלטת  .4

הליכי פשיטת הרגל שלה נעשה אינוונטק בענייני החברות שבפירוק והליכי חדלות הפירעון של את "לערבב" 

 , ואולי מטרה זרה אחרת(.")אולי יחסי ציבור, אולי "מרוב עצים לא יראו את היערבלבד משיקולים זרים 
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בת(, ברור על פניו כי לא "כתב טענות" הונח בפני בית המשפט הנכבד )בקשת החיי  להלן,בפועל, כפי שגם יוצג   .5

 :מיְנְכַהאּוֶזןאלא "מניפסט" המזכיר את מעלליו של הברון 

החל הברון  נדרש הברון מינכהאוזן לעבור על פני ביצה גדולה. באחת מנסיעותיו הרבות"

ברגע אחד של   הבוץ היה סמיך מאד וחייו של הברון היו בסכנה גדולה.  שוקע עם סוסו בבוץ.

 משך ומשך,  ט את ידו, ואחז בעצמו בשערות ראשו,הושי  תושיה, החליט הברון כי יציל עצמו.

 "יחד עם סוסו. וכך משה עצמו מהבוץ משך עוד,

לעיל(,   5בכל הנוגע לאינוונטק בקשת החייבת טווה עלילה בדיונית )בלשון המעטה, ולא פחות מהאמור בסעיף   .6

צדדים שלישיים, תוך "הונאה", לפיה פעילות אינוונטק "הוברחה" לקופת הסדר נושים שהוחזקה על ידי 

)ועוד שלל ביטויים שנועדו על פניו  , "רצח""ן"קשירת קשר לביצוע פשע", "שתוף והפעלת אנשי חוק ושלטו

 . "לשדוד אותה"כדי פי בקשת החייבת, -, עלנעשה משפטי(, וכל זאתלצורך "יחסי ציבור", ולא לצורך 

שון )בל  כפי שיוצג להלן, העובדות הפשוטות, הנתמכות במסמכים שכולם היו ועדיין פומביים, מעידות בבירור .7

 כל קשר בין המציאות לבין הטענות שהועלו בבקשת החייבת. אין , כי המעטה(

בד למנות את עו"ד עדי פיגל למפרק זמני של אינוונטק )תיק פר"ק החליט בית המשפט הנכ  03.201423.ביום   .8

(. בהקשר זה יצוין, כי רובם ככולם של נושי אינוונטק )מובטחים ורגילים( היו )ועדיין( מחזיקי 46394-02-14

 פי דין ושטר נאמנות( על ידי נאמן.-אגרות החוב )סדרה א'(, שהינם ציבור רחב של מחזיקים המיוצגים )על

 . 1-2 יםכנספח , בהתאמהההחלטה הנ"ל על מינוי מפרק זמני לאינוונטק מצ"בועותק בקשת הפירוק תק עו 

" של אינוונטק, שניירות הערך שלה השלד הבורסאיאחד מבין הנכסים של אינוונטק שעמדו למימוש היה " .9

 )מניות ואגרות חוב( נסחרו בבורסה עובר למינוי המפרק הזמני. 

כעקרון: במסגרת עסקת "שלד בורסאי" מועברות כל זכויותיה והתחייבויותיה של החברה ל"קופת הסדר";   .10

, וכל התחייבות של בהתאם, עם השלמת העסקה כל זכות של החברה עוברת להיות זכות של "קופת ההסדר"

החברה הופכת להיות התחייבות של "קופת ההסדר", והחברה נותרת להיות "נקיה" מכל זכות והתחייבות; 

רוכשי "השלד הבורסאי" מקבלים כאמור חברה "נקיה" מכל זכות והתחייבות, שהם בעלי המניות בה, ואשר 

יה" זו הם יוצקים פעילות חדשה; ניירות הערך שלה ממשיכים להיסחר בבורסה, כאשר לתוך חברה "נק

תמורת "השלד הבורסאי" משלמים הרוכשים תמורה )לעיתים במזומן, לעיתים בתשלומים, ולעיתים גם 

באמצעות חלק ממניות החברה "החדשה", הכוללת כאמור פעילות מועברת חדשה(; מאפיין נוסף בעסקאות 

מימוש נכס זה, שכן שווי נכס זה מושפע מקיומם "שלד בורסאי" הינו כי קיים "חלון ההזדמנויות" מצומצם ל

 של דוחות כספיים ועמידה בכללי הבורסה. 

המפרק הזמני )עו"ד עדי פיגל(  ,בהתאם לכך, ובדומה למקרים אחרים בהם בוצע מימוש של "שלד בורסאי" .11

(, ובסופו של יום 46394-02-14בתיק    10  -ו  9,  7ביצע פעולות רבות לצורך מימוש נכס זה )ראה גם בקשות מס'  

"( הצעה מחייבת לרכישת הרוכשים)להלן: " משקיעים חיצונייםעלה בידי המפרק הזמני לקבל מקבוצת 

 "(.הצעת הרכישהמיליון ש"ח )להלן: " 2.25של  במזומן"השלד הבורסאי" של אינוונטק תמורת סך 

הגיש המפרק הזמני )עו"ד עדי פיגל( בקשה לאשר לו לכנס אסיפות לצורך מכירת "השלד  21.07.2014ביום  .12

 (, אליה צורפה גם הצעת הרכישה. 46394-02-14בתיק פר"ק  14הבורסאי" של אינוונטק )בקשה מס' 

 .   3כנספח צורפה כאמור כנספח לה, מצ"ב עותק הבקשה הנ"ל, שהצעת הרכישה  

שהוצגה על ידי הנאמן להסדר כי הצעת הרכישה  , לא היססה לטעון  ה וללא שמץ של ראיהללא בושהחייבת,   .13

טות ההשתל להכשיר אתהנושים על מנת על ידי הנאמן להסדר שהוצג )לא פחות( היתה "מצג כוזב" הנושים 

  לל האוויר ללא כל ביסוס וראיה. נזרק לחמוחלט  הבל הבלים  כך,  .  בבקשת החייבת(  18'  , ע70' ס'  )ר  על עסקיה
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)א( שם( אחד מבין התנאים להשלמת עסקת מכירת 4כפי שצוין במפורש גם בהצעת הרכישה )ראה גם סעיף  .14

"השלד הבורסאי" היה כי יאושר על ידי בית המשפט הנכבד הסדר נושים במסגרתו כל זכויות והתחייבויות 

 ד ההשלמה לקופת ההסדר. החברה, מכל מין וסוג, יועברו במוע

הרוכשים משלמים תמורה במזומן   -אם כן, כדלקמן    היהבענייננו  מתווה עסקת "השלד הבורסאי"  בפשטות,   .15

(; בעלי המניותלולא  ,  הנושיםמיליון ש"ח )סכום שהועבר לצורך שירות החובות כלפי זכאי ההסדר,    2.25בסך  

ניירות ערך שנותרת במועד ההשלמה חברה  החברה  ;  כמעט(לאפס )בחברה דוללו  בעלי המניות שהיו קיימים  

שלה נסחרים בבורסה )"נקיה" מכל זכות והתחייבות(; אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה ומניות החברה 

 במלואן )כמעט( לרוכשים. הוקצו 

נושים על ידי פי דין, לרבות גיבוש ואישור הסדר  -, לאחר השלמת כל ההליכים הנדרשים על19.10.2014ביום   .16

, הנושים ועל ידי בעלי המניות אישר בית המשפט את הסדר הנושים, במסגרתו גם נמכר "השלד הבורסאי"

הובהר על ידי החלטה הנ"ל מסגרת ה)תשומת הלב, כי גם ב והמפרק הזמני הפך להיות נאמן להסדר הנושים

 . (רה הנמכרת""הזכויות והחובות של החברה לא יועברו עם החב - , כיבית המשפט הנכבד

 . 4כנספח מצ"ב  19.10.2014עותק פרוטוקול הדיון הנ"ל מיום  

והחל מאותו מועד נותק  השלים הנאמן להסדר הנושים את מכירת "השלד הבורסאי", 13.11.2014ביום  .17

בין הליכי חדלות פירעון של אינוונטק לבין "השלד בורסאי",  - עובדתי, כלכלי ומשפטי -לחלוטין כל קשר 

ההסדר"   תביעה( עברו להיות זכויות של "קופתה)כולל זכויות  החברה  ובכלל זה כל זכות ו/או התחייבות של  

לנאמן להסדר רלבנטית לא היתה  לתוך "השלד הבורסאי"לאחר מכן כל זכות "חדשה" שנוצקה )בהתאמה, 

 (.בלבדהסדר האינוונטק שהפכו להיות נושים של קופת  ם בהליכי חדלות הפירעון שלהנושים ו/או לנושי

 . 5כנספח תדפיס דיווחים שבוצעו במערכת מגנ"א בנוגע להשלמת עסקת "השלד הבורסאי" מצ"ב  

לאחר מכן, בחברה  ה את השליטה  שבשליטת החייבת( רכהיתה  שחברה  באמצעות  החייבת )כפי שיוצג להלן,   .18

חודש שעד  ות והתחייבות בגין התקופה  " מכל זכנקי"), מהרוכשים שרכשו את "השלד הבורסאי"  2015בשנת  

  . 2016בשנת ת רגל בנוגע לחייבת ננקטו רק והליכי חדלות הפירעון ופשיט, (2014נובמבר 

משפטן בסיוע  על פניו  החייבת )ושוב ללא שמץ של ראיה וללא שמץ של בושה,  חרף זאת, באופן זדוני ומרושע,   .19

, שקריותהנושים טענות פליליות  לא היססה להעלות גם כלפי הנאמן להסדר( בקשת החייבתהעומד אחר 

במשך שנים של "פשיעה כלכלית" שהוכנה  "קנוניה"כוזבים במסגרת בדבר הצגת מצגים זויות המופרכות ו

 שהוצגה הזויה  פי אותה גרסה  -על)היו שותפים  בה  אשר  ,  את החייבת )וכיוצא באלו ביטויים("לשדוד"    על מנת

 , הכנסה  מסרשות  שופט מחוזי,  פט עליון,  שואלא גם    ,לא רק הנאמן להסדר הנושים(  החייבתבמסגרת בקשת  

ועוד(, פידות" "לש", , "מיטב דילין לפידות"גופים מוסדיים )"שורת פרקליטות מיסוי וכלכלה, , "ממערשות 

נאמן למחזיקי אג"ח, מחזיקי אג"ח, ות ניירות ערך, רשם החברות, הבורסה, רשלאומי, בנק , בנק מזרחי

עורכי פי טענות החייבת -על, רואי חשבון ועורכי דין )כולל דירקטוריםעשרות ושורה ארוכה של  ",בעלי הון"

 (. דין שייצגו אותה

 : סיכום ביניים .20

לבין בתיק הפירוק נוצר כאמור "נתק מוחלט" בין הליכי חדלות הפירעון של אינוונטק  19.10.2014ביום  

 "השלד הבורסאי" שנמכר לרוכשים שהוא נקי מכל זכות והתחייבות. 

לא מכר את "השלד הבורסאי" מעולם  כי המפרק הזמני )עו"ד עדי פיגל(    -  , למעלה מהצורךכבר עתה  ויודגש 

המפרק הזמני )עו"ד עדי פיגל( מעולם לא פגש כי ו ;רכישהלחייבת )ענבל אור(, אלא לרוכשים בהצעת ה

 (ולא בכל עניין אחר)לא בנוגע לעסקת "השלד הבורסאי" ו ו/או עמד בקשר כלשהו/או שוחח ו/או התכתב 

 .מי מטעמהעם ו/או עם החייבת 
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רכשו אשר כאמור    ,הרוכשיםפי פרסומים שבוצעו במערכת מגנ"א,  -, על25.02.2015בשלב מאוחר יותר, ביום   .21

החברה ממניות    60%לד הבורסאי" מהמפרק הזמני, מכרו לחברה בבעלות החייבת )מגדלאור בע"מ(  את "הש

 . )"שלד בורסאי" שכאמור היה כבר "נקי" מכל זכות והתחייבויות(

על השלמת המכר הנ"ל  25.02.2015תדפיס דיווחים שבוצעו במערכת מגנ"א בנוגע למכר הנ"ל, ודיווח מיום  

 . 6-7כנספחים מצ"ב בהתאמה 

וח הכספי שפורסם להמחשת האבסורד בטענות שהוצגו בבקשת החייבת ניתן להפנות גם לדברים שנכתבו בד .22

  -  )החייבת, ענבל אור(בחברה , תחת בעלת השליטה החדשה  31.08.2015במערכת מגנ"א על ידי החברה ביום  

 . גם נחתם על ידי החייבת בעצמהאשר דוח כספי 

 . 8כנספח  מצ"ב    , שפורסם קרוב לשנה לאחר מועד השלמת מכר "השלד הבורסאי",עותק הדוח הכספי הנ"ל 

עסקת השלד כיצד    -( שם הציגה החייבת בעצמה  8נספח  בדוח הכספי הנ"ל )  1.2  -ו  1.1ראה לדוגמא סעיפים  ו 

, וכיצד לאחר מכן, (צת משקיעים""קבושבוצעה על ידי המפרק הזמני ל)במכירה  2014בשנת  "הושלמה"

 הזמני: , ללא כל קשר למפרק עים""קבוצת משקיהיא )החייבת( רכשה את השליטה מ ,2015בשנת 

 

 

הליכי חדלות פירעון נגד החייבת, ננקטו בהתאם לפרסומים שבוצעו במערכת מגנ"א, בשלב מאוחר יותר,  .23

 - בין לבין שינתה את שמה ל"אור סיטי החזקות בע"מ"אשר  - פרסמה החברה 05.04.2016ובכלל זה ביום 

ברות בשליטת החייבת; ח  6ניתן על ידי בית הנשפט הנכבד צו הקפאת הליכים זמני כנגד    2016מרץ  כי בחודש  

חברות בשליטת החייבת, וכן על מינוי   8  -הורה בית המשפט הנכבד על מינוי מפרק זמני ל  05.04.2016כי ביום  

 . "החברה מבהירה כי היא איננה חלק מהחברות בהליך"כונס נכסים לחייבת; וכי 

  .9כנספח מצ"ב  05.04.2016עותק הדיווח הנ"ל שפורסם במערכת מגנ"א ביום  
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לנאמן להסדר הנושים )עו"ד עדי פיגל( לא היה כאמור קשר כלשהו )עובדתי, כלכלי, ומשפטי( עם החייבת,  .24

והוא גם אינו מכיר את הליכי הפירוק ו/או פשיטת הרגל המתנהלים בעניינה, במסגרתם מונה עו"ד איתן ארז 

 כמנהל מיוחד וכונס נכסים. 

נקי מכל זכות שהוא סאי", "שלד בור, לצד ג', שאינו החייבת )ענבל אור(הנאמן להסדר הנושים מכר כאמור  .25

. בהתאם, מובן מאליו כאמור כי כל מסכת הבדיות וההאשמות 2014וזאת עוד בחודש נובמבר והתחייבות, 

ו/או בנוגע להליכי חדלות   2015בשנת  חברה על ידי החייבת  שליטה ברכישת  בנוגע לבבקשת החייבת  הנכללת  

, אינם נוגעים ואינם רלבנטיים לנאמן להסדר הנושים ו/או להסדר 2016בשנת    חייבתה  פיהפירעון שננקטו כל

 . 46394-02-14בתיק פר"ק  2014הנושים של אינוונטק ו/או להליכי חדלות הפירעון המתנהלים משנת 

ק בקשת החייבת נסמכת כאמור על גרסה דמיונית ובדיונית בדבר קשר בין הליכי חדלות הפירעון של אינוונט .26

  .ועסקת "השלד הבורסאי" הנ"ל לבין הליכי חדלות הפירעון שננקטו בעניינה של החייבת והחברות שבפירוק

נוצר   2014נובמבר  החל מחודש  ו,  אין ומעולם לא היה שום קשרכי  מעידה  פשוטה של העובדות  בחינה  ,  לבפוע 

 . 46394-02-14תיק פר"ק  בשל אינוונטק המתנהלים  הליכי חדלות הפירעון  בכל הנוגע ל  "נתק מוחלט"כאמור  

אין ולא היתה עוד כל , לקופת ההסדרבגינו ל ממועד השלמת עסקת "השלד הבורסאי" וקבלת התמורה הח 

לרבות בכל הקשור והתחייבות, מכל זכות  "נקיה"שהועברה חברה לבקשר  רלבנטיות לפעולות המבוצעות

. 2016בשנת בקשר אליה שננקטו פירעון הו/או להליכי חדלות  2015בשנת לרכישת השליטה על ידי החייבת 

 . לה()בין לחיוב ובין לשלי להליכי חדלות הפירעון של אינוונטקאינם קשורים ואינם נוגעים כל אלו, 

שזרו שנ"בנפול הסוס נופל גם רוכבו", ובהתאם לכך אין גם כל צורך להתייחס לשלל התיאורים המופרכים  .27

 שם(. ואילך  6)ע' ת הפירעון של אינוונטק בקשת החייבת בנוגע להליכי חדלובמסגרת  עשרות עמודיםעל פני 

הטוב" במקרה ", וגסותשקרים בוטים, שגיאות כוללות האשמות הזויות, , , רובן ככולןטענות החייבת הנ"ל 

 :על מוצאו של הפרדבדומה למשל  תר משקר,  רועה יוגשבמרבית המקרים  ",  אמתחצי  בחרה להציג "החייבת  

 "דיהסוס הוא דו :אמרמי אביך?  הפרד:שאלו את "

אים מס' מונהחשבית    רתבח  494/74  עליון עוד בע"אהט  בית המשפהדברים שנכתבו על ידי  זה  בהקשר  ויפים   

 : שות משלנו(הדג)ה נייננור בעוחומבחינת קל ם בהינש, (בנבום ורס)פ ני ואח'וד אהרנ' דובע"מ ואח'  97-96

-מר אותם עלמקום לו  המקרה היהיש ובעת ההתקשרות לא נאמרו דברים אשר בנסיבות  "...  

מנת שתתקבל תמונה מלאה ושלמה של העובדות העשויות להשפיע על אחד הצדדים לאותה 

ל כ ענה כימוד הטעתקשרות. במקרה כזה לא תנאי ההההתקשרות או על המחיר או על ת

וכאשר   -החובה הולכת הרחק מזה  ם.  הוצגו דברים שבשקר יסוד  אוכי ל  מר הוא אמתנא  אשר

ות שמלבד הדברים והתיאורים שנאמרו היה מקום לומר דברים ת יש לצפפי הנסיבו-על

ם מעוותת הפרטי גילוי כל-כי אז יתכן ושתיקה ואי -שמבחינת העסקה יש להם חשיבות 

חצי אמת '.. .שוא-ת מצגרקה יוצידי שתי-עלים פרטם ותעלמת אותה והלאת התמונה בכל

ה טפחיים, הרי עלולה טפח מן האמת, אך מכס  משקר מלא. כשאדם מגלהרעה  יכולה להיות  

 "....התמונה הכללית להיות שונה לחלוטין מהמציאות

יה" דמיונית הציגה "קנונבמסגרת אותה שנן עוד עשרות דוגמאות(, )שכן י לצורך המחשה בלבדכך לדוגמא,  .28

 , "קינן, באמצעות עו"ד גיא  הגישאשר    , הוא זה"קינןשרד עוה"ד "נאמן  , כי משם(  51  -ו  30-31)ר' ע'    החייבת

הבקשה להכריז על החייבת וגם את ( 46394-02-14במסגרת תיק פר"ק )את בקשת הפירוק נגד אינוונטק גם 

 . (29664-03-15)במסגרת תיק פר"ק ושטת רגל כפ

 כל קשר בין מציאות לבין טענות החייבת. יים אין ולא ק, ושוב 
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הוגשה (  14-02-46394"ק  ק )פרכלפי אינוונטשת הפירוק  ( בק1נספח  כפי שניתן להיווכח גם מבקשת הפירוק ) 

  )ולא באמצעות עו"ד גיא קינן(. עו"ד עדי פיגלבאמצעות הנושים של אינוונטק פי החלטות -על

; ולא נגד החברהייצג את החברה )אינוונטק(  "  קינן"ד "נאמן  משרד עוהמפרק הזמני  למינוי העובר  :  ת ועודאז 

"(. קינן  גיא" )ולא "קינן  ךלילהיתה עו"ד ""ד באותו משרד שייצג את החברה  השם קינן אינו כה ייחודי, ועוה

וסיף גורע. דומה כי הדברים מדברים בעד עצמם וכל המ 

בשולי הדברים יצוין, כי הדברים האמורים הינם בבחינת קל וחומר שעה שבקשת החייבת אינה נתמכת אפילו  .29

בתצהיר כדין, על כל הנובע מכך )לבקשת החייבת צורף מעין "תצהיר בג"צ", וכל שמופיע באישור עורך הדין 

הוא אישור של עורך הדין כי החייבת הופיעה לפניו וחתמה על התצהיר(.

 עו"דעדי פיגל, 
 נאמן להסדר הנושיםה

היום, 27 בינואר 2020.
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